
Схизофренија 

 

Прикази из клиничке праксе: 

1. Приказ случаја: “Двадесетосмогодишња студенткиња почиње чудно да се понаша, у 

појединим ситуацијама је набусита, љута, раздражљива, другарицама говори да се 

нешто чудно дешава, зар оне то не примећују, да има осећање да је неко прати, 

можда полиција. Укућани примећују да се смеје када је сама у соби и у ситуацијама 

када ништа није смешно. Осамила се, ослабила, има лошу концентрацију при учењу, 

стално је заокупљена собом. У разговору са психијатром каже да има страх, да у 

глави чује гласове, да јој ти гласови „свашта говоре“, грде је и увек јој кажу 

супротно од онога што жели да уради. Мисли да је нека тајна полиција сигурно 

прати, запажа поједина кола, специфичне марке, које виђа на улици да је прате. 

Повремено јој „говоре и шаљу поруке са телевизије и радија“. 

 

2. Приказ случаја: „Мушкарац, стар 46 година, од своје 30. године се лечи у 

психијатријској служби, под дијагнозом F20. Због болести је пензионисан, иначе је 

обављао посао инжињера. Живи у установи за збрињавање одраслих оболелих од 

менталних поремећаја. Избегава ангажман у радионици, осим у изузетним 

случајевима, када ради под надзором. Повучен, ћутљив, попуши много цигарета у 

току дана. Понашање у друштву му је чудно, не прати тему разговора, а када нешто 

каже то проистиче из његовог психотичног света. Говор му је успорен, без 

интонација, неповезан. На питање психијатра шта се са њим дешава, каже: 

„Ништа“, зури у даљину, збрисаног израза лица. На информацију о смрти блиске 

особе говори: „Жао ми је, заиста ми је жао“. Док то износи није емоционално 

ангажован. Он углавном проводи време у кревету, осамљен. И поред услова у 

установи, који су повољни и контролисани, а тичу се хигијене, он делује прљаво и 

запуштено. Клиничка слика се годинама не мења, само се повремено појави неки од 

видова акутизације болести, што траје пар дана, када говори да је у експерименту и 

агитиран је. Све то затим јењава и поново се укључује у периоде равнодушности, 

незаинтересованости и одсуства било каквог ангажовања. Уочљив је пад енергије, 

иницијативе и још већа запуштеност у односу на период пре акутизације.“ 


